Uitleg van woorden op het formulier
Overlijden
Overlijden is hetzelfde als doodgaan. Een arts doet onderzoek om zeker te weten
dat de patiënt is doodgegaan.

Organen en weefsels
Organen zijn delen in het lichaam. Bijvoorbeeld het hart, longen of lever. Weefsels
zijn cellen in of aan de buitenkant van het lichaam. Bijvoorbeeld botten, spieren of
huid.

Doneren
Doneren betekent geven. U geeft dan een orgaan of weefsel aan iemand anders. Dit
gebeurt na uw overlijden. Een arts haalt het orgaan of het weefsel uit uw lichaam.
En een andere arts gebruikt dit orgaan of weefsel voor iemand die ziek is. U mag zelf
kiezen of u wel of niet wilt doneren.

Transplanteren
Een orgaan of weefsel van iemand die overleden is wordt verplaatst naar een
patiënt. Dit gebeurt door een operatie.

Transplantatie-onderzoek
Soms is een orgaan of een weefsel toch niet goed. Dan kan een arts het niet
gebruiken voor iemand die ziek is. Maar een arts kan het wel gebruiken voor
onderzoek. Van dit onderzoek kunnen artsen veel leren. Dit heet: Transplantatieonderzoek. Zo leren artsen steeds beter organen en weefsels te transplanteren.

Informatie bij het maken van een keuze
Kan iedereen organen en weefsels doneren?
Niet iedereen kan na overlijden organen of weefsels doneren. Een arts bekijkt bij
iemands overlijden of de organen of weefsels geschikt zijn voor donatie. Toch wordt
iedereen gevraagd een keuze in te vullen in het Donorregister. Ook als u ziek bent.
Het is altijd goed om uw keuze in te vullen. Dan weten de arts en uw partner of familie
wat u wilt. Heeft u vragen of u donor kunt worden?
Kijk voor informatie op transplantatiestichting.nl
Lees op de achterkant verder

Vervolg: Informatie bij het maken van een keuze
Wat gebeurt er als iemand donor wordt?
Mensen die thuis overlijden kunnen alleen weefsels doneren. Orgaandonatie is alleen
mogelijk als iemand in het ziekenhuis dood gaat. Als de patiënt niet meer beter kan
worden, bespreken artsen dit met de familie. Organen en weefsels worden pas
uitgenomen als artsen 100% zeker weten dat iemand is overleden. Het vaststellen
van de dood gebeurt volgens strenge regels. En het gebeurt door meerdere artsen.
Kijk voor informatie over dit proces op donorregister.nl/donor-worden

Hoe weet ik wat ik moet kiezen?
Vindt u het lastig om een keuze te maken? En wilt u eerst meer informatie?
Kijk voor informatie op donorregister.nl/uw-keuze-maken

Waar vind ik meer informatie over het doneren van organen en
weefsels?
Zoekt u antwoorden op vragen? Bijvoorbeeld of familie afscheid mag nemen.
Of hoe het zit met doneren en uw geloof?
Kijk voor informatie op transplantatiestichting.nl of bel 0900- 821 21 66

Hoe vul ik een keuze in voor iemand die niet zelf kan kiezen?
Als iemand wilsonbekwaam is, mag hij of zij niet zelf een keuze maken en invullen.
Denk bijvoorbeeld aan iemand die dement is. Mensen die niet zelf kunnen kiezen,
hebben vaak een wettelijk vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld hun moeder of broer.
De vertegenwoordiger mag de keuze maken over orgaandonatie. En deze keuze
invullen.
De keuze kan door de vertegenwoordiger worden ingevuld op twee manieren:
1. Via donorregister.nl met DigiD machtigen
• 	U logt in met DigiD machtigen
• 	U vult het formulier in voor iemand die niet zelf kan kiezen
• U bevestigt deze keuze
2. Met het papieren formulier
• 	U vult het formulier in voor iemand die niet zelf kan kiezen
• 	Bij onderdeel C vult u in: Ja
• 	U zet uw handtekening op het formulier en stuurt het formulier op
Kijk voor informatie over het invullen van een keuze voor iemand anders op
donorregister.nl/uw-keuze-maken

